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Byahandlingsplan för Hitis
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Enkäten är endast avsedd för personer som bor, är fritidsboende, eller har annan anknytning

till Hitis och vill vara med och påverka.

Hitis byaförening har med stöd av Föreningsakuten tagit fram ett förslag på handlingsplan för Hitis.

Handlingsplanens syfte är att lista konkreta, önskvärda och realistiska åtgärder som vi tillsammans

kan jobba för att genomföra på kort sikt.

För att underlätta arbetsprocessen har byaföreningen, genom workshops, arbetat fram några

färdiga teman. Med denna enkät vill vi nu att hela byn ska få möjligheten att påverka det som står i

handlingsplanen och det som vi hoppas kunna arbeta för.

Er åsikt är viktig och vi hoppas på stort deltagande! Fyll gärna i också om ni kan delta i de olika

handlingarna, på sätt eller annat.

Pappersversion av enkäten kan också hämtas och lämnas in till Holmströms lanthandel. Vi

uppmuntrar ändå till att använda den elektroniska versionen.

Enkäten är öppen fram till fredagen den 17.11.2017.

Enkäten är lång. Frågorna märkta med * är obligatoriska medan de andra kan lämnas oifyllda. Vi

önskar ändå att ni åtminstone fyller i de frågor som intresserar er mest.

Om frågor: Kontakta byaföreningen (Jörgen Holmström jorgen.ci.holmstrom@gmail.com /

0405627341) eller Föreningsakuten (Tobias Björklund tobias.bjorklund@kimitoon.fi / 0406328010).

Bland de som besvarar enkäten lottar byaföreningen ut en Hitis college. Om ni vill delta i utlottningen ber vi er fylla i

ert telefonnummer i den sista frågan.

Namn *

Hemort

Jag är: *  Fast bosatt

 Fritidsboende med rötter i Hitis

 Fritidsboende



 Annan anknytning

Fast bosatta: Hur länge har ni bott på Hitis?  Alltid

 Mindre än 5 år

 5-10 år

 Mer än 10 år

Fritidsboende: Hur många år har ni vistats på

Hitis?

 Mindre än 10 år

 10-20 år

 Över 20 år

Fritidsboende: Skulle ni vilja vara fast bosatta på

Hitis?

 Ja

 Nej

 Kanske

Annan anknytning: vad?

Vad är för er viktigt för byns trivsel? (listan kan

göras lång. Kommentera gärna om ni saknar

något alternativ) *

 Naturen

 Havet och skärgården

 Fritidssysselsättningar

 Kulturell mångfald

 Gemenskap

 Samarbete

 Samarbete med andra byar

 Evenemang

 Närmiljön

 Närservice

 Förbindelser

 Föreningar

Annat: vad?

Byaföreningen har arbetat fram 8 teman för orten som handlingsplanen baserar

sig på. Dessa är:

(Inom parentes finns olika utdrag och förslag från diskussionen.)

A. Infrastruktur - Förbindelser (Färja, taxi, vatten, vägar, ringväg, internetförbindelser, postgång,

Vikarebryggan, Dalsbruksförbindelse, skolskjutsar, förjförbindelsen avskräcker, osv.)



B. Utbildning (Skolor, nedläggningar, dagvård, bibliotek, barnbrist, distansmöjligheter, osv.)

C. Aktivitet (ungdomar, medelålder, pensionärer, evenemang, osv.)

D. Sysselsättning (Arbetsplatser, företagsamhet, stuguthyrning, turism, osv.)

E. Naturen (Naturstigar, kulturarv, fornfynd, hjortar, osv.)

F. Boende (Sommarboende, åldersstruktur, butik/pub, landskaps- och sotereform, bostäder, fastlandets

öppehållningstider, osv.)

G. Trygghet (Service, sjöbevakning, FBK, intressebevakning, nedskärningar, påverkningsmöjligheter,

fritidsboende, osv.)

H. Samarbete (Föreningsmängd, föreningssambarbete, samarbete mellen fast- och fritidsboende, osv.)

Saknar du något temaområde som borde vara

med: vad och varför?

A. Infrastruktur - Förbindelser

Byaföreningen har listat följande handlingar som är realistiska, önskvärda och möjliga för byn att

genomföra för att främja temat Infrastruktur - Förbindelser:

A1. Ringväg

Bakgrund: Det saknas en båtförbindelse mellan Dalsbruk och Hitis.

Idé: Kunde båtförbindelse mellan Hitis och Dalsbruk bli en del av Ringvägssatsningen?

A2. Vatten

Bakgrund:  Vattenkapacitet och -kvalitet är ett problem.

Idé: En vattenkälla till skulle lösa många problem, t.ex. vid torka.

A3. Vikarebryggan

Bakgrund: Den enda allmänna bryggan förfaller. En brygga behövs för flera syften.

Idé: Bevara bryggan eftersom den som allmän brygga fyller en viktig funktion. 



A4. Bussförbindelser

Bakgrund: Hop on - Hop off har gett byn nya möjligheter. Samtidigt är det inte, för allmänheten, möjligt att

åka tur - retur med skolbussen.

Idé: Jobba för bättre bussförbindelser. 

A5. Busshållplats

Bakgrund: Det finns ingen busshållplats i byn.

Idé: Busshållplats vid kyrkbacken som passar in i byns miljö.

Vikarebryggan: Vi diskuterade möjligheterna till

reparation eller nybygge i eget regi. Hur viktig

anser du Vikarebrygga-frågan vara? *

 Mycket viktig

 Viktig

 Vet inte

 Inte viktig

Kommentarer om Infrastruktur - Förbindelser och

de handlingsförslag byaföreningen ovan listat?

Övriga konkreta handlingar inom Infrastruktur

-Förbindelser som kunde åtgärdas: vad?

B. Utbildning

Byaföreningen har listat fäljande handlingar som är realistiska, önskvärda och möjliga för byn att

genomföra samt påverka för att främja utbildning:

B1. Distansdeltagande

Bakgrund: Många kurser och utbildningar går olämpliga tider p.g.a. färjeförbindelserna.

Idé: Uppmuntra arrangörer att möjliggöra distansdeltagande genom elektroniska lösningar och skapa

möjligheter för distansdeltagande på Hitis genom att införskaffa utrustning för distansdeltagande som kan

placeras i lämplig samlingslokal.

B2. Biblioteket



Bakgrund: Biblioteket är viktigt i utbildningssyfte och därför viktigt att bevara.

Idé: Undersöka nya användningsområden, så som distansdeltagande.

Är du intresserad av att delta i/ordna kurser som

hålls på distans? Om ja: kommentera nedan

hurdana kurser du tycker att borde möjliggöras.

 Ja

 Nej

 Vet inte

Kommentarer om utbildning och ovan föreslagna

åtgärder?

Har du förslag på konkreta handlingar som kunde

främja utbildningen på Hitis: vad?

C. Aktivitet

Byaföreningen har listat följande realistiska, önskvärda och tänkbara handlingar för att främja aktivitet:

C1. Skyltar

Bakgrund: Hitis informationsskyltar är i behov av uppdatering.

Idé: Uppdatera skyltarna i byn och skylten vid Vikarebryggan.

C2. Byastigen

Bakgrund: Byastigen kunde utvecklas.

Idé: För att kunna marknadsföra stigen och utveckla den krävs markägarnas lov. Byastigen kunde

exempelvis utvecklas med aktiviteter som frisbeegolf.

C3. Informationsblad

Bakgrund: Ett informationsblad kunde förbättra informationen och synligheten för byns verksamhet.

Idé: Sammanställ ett snyggt informationsblad och undersök också nya elektroniska möjligheter.



C4. Utrymmen

Bakgrund: Olika former av utrymmen behövs. Till exempel har utrymmen (stall/ladugård/hage) för hästar

tidigare efterfrågats.

C5. Hitistema

Bakgrund: Hitis behöver ett tema - "brand".

Idé: Temat kunde användas t.ex. i marknadsföringssyfte och för att skapa bättre "vi-känsla".

Kommentarer om aktivitet och ovan föreslagna

åtgärder?

Har du förslag på konkreta handlingar som kunde

göras inom temat aktivitet: Vad?

Lista 3 stycken, enligt dig, vackra, viktiga,

historiska, eller annars intressanta platser på

Hitis? *

Har du förslag på ett "Hitis-tema"?

Har du lediga utrymmen som kunde användas

inom föreningsverksamheten: exempelvis

förvaring, verksamhet, osv? (Stora som små)



D. Sysselsättning

Byaföreningen listade följande förslag på realistiska, önskvärda och genomförbara handlingar för att främja

sysselsättningen:

D1. Camping

Bakgrund: Det finns behov av tältplatser.

D2. Stuguthyrning (kortare uthyrningar)

Bakgrund: Korttidsuthyrningar av t.ex. stugor har blivit allt mer populära, samtidigt har Hitis brist på

bostäder.   

Idé: Undersöka intresse för "Air bnb-aktig" verksamhet på Hitis och ordna utbildningar om det visar sig finnas

sådant.

D3. Distansarbete

Bakgrund: Hitis har genom goda internetförbindelser och många fritidsboende möjligheten att utveckla

distansarbetet.

Idé: Ett allmänt utrymme för främjande av distansmöjligheter.

D4. Taxibåt

Bakgrund: Det kommer i framtiden att finnas behov av flera taxibåtsföretagare.

D5. Guidning

Bakgrund: Hop on - Hop off bussarna har skapat nya möjligheter.

Idé: Det kunde finnas efterfrågan på olika typer av Hitisguidningar, som t.ex. kunde skapa sommarjobb.

D6. Uthyrningar

Bakgrund: Det finns inte någon uthyrningsverksamhet för t.ex. cyklar, kajaker, roddbåtar osv.

Idé: Kunde det finnas en marknad för uthyrningar, t.ex. för några timmar eller en dag?

Är du intresserad av att hyra ut t.ex. stuga, bastu,

gästrum, enligt denna korttidsuthyrningsmodell?

 Ja

 Nej

 Vet inte

Är du intresserad av att arbeta per distans? (Om

du har möjligheten)

 Ja

 Nej



 Vet inte

Om ja: Skulle ett allmänt distansarbetesutrymme

underlätta? Vilka arbetsredskap skulle det

behövas på Hitis för att möjliggöra/underlätta

distansarbete?

Kommentarer om sysselsättning och de ovan

listade handlingsförslagen?

Har du något konkret handlingsförslag som kunde

göras inom sysselsättning: vad?

E. Naturen

Naturen och dess möjligheter har berörts i flera olika handlingsförslag under tidigare teman.

Kommentarer om temat naturen?

Tankar om vad byn och invånarna kunde göra för

att främja temat natur?

F. Boende



Byaföreningen listade följande förslag på realistiska, önskvärda och genomförbara handlingar för att främja

boendet:

F1. Möjliggöra inflyttning

Bakgrund: Hitis behöver inflyttare.

Idé: Genom att arbeta för olika teman, som bl.a. lyfts fram i denna handlingsplan kan inflyttandet göras mer

attraktivt. Dessutom behövs det information om möjligheterna.

F2. Byggrätt för året om boende

Bakgrund: Det behövs året om boende på Hitis.

Idé: Lyfta fram behovet av att kunna bygga året om boende.

F3. Stugor som året runt boende

Bakgrund: Det finns möjligheter att skriva sig som fast bosatt i sitt fritidsboende.

Idé: Diskutera möjligheterna med kommunens Utvecklingsavdelning och informera om möjligheterna.

Kommentarer om temat boende och ovan

nämnda handlingsförslag?

Har du något konkret handlingsförslag som kunde

göras inom boende: vad?

G. Tryggghet

Byaföreningen listade följande förslag på realistiska, önskvärda och genomförbara handlingar för att främja

tryggheten:

G1. Frivilligverksamhet

Bakgrund: Det frivilliga arbetet är viktigt för tryggheten på Hitis, t.ex. FBK m.fl.

Idé: Stöda frivilligverksamheten och hjälpa dem att locka med flera i verksamheten, t.ex. fritidsboende.



G2. Första respons

Bakgrund: En viktig trygghetsfaktor som sköts av FBK och Sjöbevakningen.

Idé: Informera om att det finns verksamhet som ger trygghet i skärgården.

Kommentarer om temat trygghet och ovan

nämnda handlingsförslag?

Har du något konkret handlingsförslag som kunde

göras inom trygghet: vad?

Vilka är enligt dig de faktorer som ger trygghet på

Hitis? (Välj de 2 viktigaste sakerna) *

 Sjöbevakning

 FBK - första respons

 Medi heli

 "Bakom färja"

 Närservice

 Social gemenskap (föreningar, talkoandra,

grannsämja etc.)

Annat?

H. Samarbete

Byaföreningen listade följande förslag på realistiska, önskvärda och genomförbara handlingar för att främja

samarbete:

H1. Föreningssamarbete

Bakgrund: Många föreningar, få aktiva. Det är ofta samma personer som sitter i de olika styrelserna.

Idé: Föreningssamarbete och i viss mån t.o.m. föreningssammanslagningar kunde gynna verksamheten och

hålla den i liv.



Kommentarer om temat samarbete och ovan

nämnda handlingsförslag?

Har du något konkret handlingsförslag som kunde

göras inom samarbete: vad?

Hälsningar till byns föreningar och till byaföreningen

Deltagande i föreningsverksamhet: Välj passande

alternativ. *

 Jag deltar/har deltagit i byns evenemang,

tillfällen eller talkon.

 Jag har inte deltagit i byns evenemang

 Jag är med i föreningsverksamhet i byn

 Jag önskar delta i förenings- och talkoarbete

samt utveckla närområdet

 Jag kan tänka mig att dra olika fritidsgrupper

Var har du fått information om byns händelser? *  Föreningarnas hemsidor

 Föreningarnas some-kanaler (t.ex. Facebook)

 Anslagstavlor

 Tidningsannonser

 "Hört på byn"

 Kommunens hemsida

 Kommunens/visitkimitoöns händelsekalender

 Kommunens facebook-sida

 Yle Åboland

 Åbo Underrättelser

 Annonsbladet

 Salon Seudun Sanomat

 RoHit



Annat: vad?

Har du fått tillräckligt med information om byns

händelser och evenemang? *

 Ja

 Nej

Hur önskar du få information om evenemang?

Det bästa med verksamheten och evenemangen

som ordnas av organisationer på Hitis är?

Hurdan verksamhet borde det finnas mera av?

Saknar du t.ex. någon kommunal, privat eller

ideell verksamhet?

Övriga kommentarer om enkäten,

handlingsplanen eller allmänna ärenden? (Vill ni

vara med i utlottningen av en Hitis college?

vänligen skriv ert telefonnummer här.)

Tack för era svar!

Skicka svaren


